
 2018 -בת ים 



 רקע כללי

שנה של הדרדרות ועצירה   25 -עד העשור האחרון כ
 . בתכנון ופיתוח

הזדקנות , המרחב הציבורי, הדרדרות של מצב הבניינים
 .אוכלוסייה

 שימוש אינטנסיבי   –עיר מגורים צפופה ואינטנסיבית
 .ברחובות ובמרחב הציבורי, בשטחי מסחר

הרבה דירות קטנות, בינוי מונוטוני, מלאי דיור מיושן  ,
 .וחוסר בהתחדשות עירונית

מיעוט שטחי מסחר ותעסוקה. 

 אפשר להתנייד בקלות ברגל או   –עיר קומפקטית
 .באופניים

עתודות קרקע מועטות. 

משפחתיות-יתרונות האוכלוסייה בקהילתיות. 

ריכוז גבוה של עולים וקשישים. 

 מהגבוהים במדינה –שימוש גבוה בתחבורה ציבורית  . 

 ולעורקי  , לחוף הים, המטרופוליניסמיכות למרכז
לא מתורגם למשיכת   –למרות זאת . תחבורה ראשיים

 .עסקים

עיר מתפתחת בדגש לחינוך ותרבות. 

חוסר כרוני בהכנסות עצמאיות. 

רצועת חוף מהממת שאינה מתורגמת לתיירות. 



 נתונים כלליים –פרופיל העיר 

  1,000 -מתוכם כ)דונם   9,409: שטח שיפוט
בית   1,000 -ו, שכונה חדשה 1,000, חוף ים
 (.עלמין

 מ"ק 3.5 -כ: אורך רצועת חוף

   50,000: קיימותד "יח

 6,500 -עוד כ: ד מאושרות"יח

 ר"מ 75: דירה ממוצעגודל 

 ר"קמ/נפש 21,000: צפיפות

 דונם/ ד "יח 18: צפיפות נטו למגורים

 דונם/ד"יח 6.8: צפיפות ברוטו למגורים



 נתונים כלליים –פרופיל העיר 

 (           מרשם)נפש  160,000: אוכלוסייה
 (ס"למ)נפש  130,000                

   2.6: גודל משק בית

 (ארצי 11.2%) 21.1%: 65אוכלוסייה מעל גיל 

 (ארצי 33%) 20%: אוכלוסיית ילדים

 (ארצי 14%) 34%: אוכלוסיית עולים חדשים

 (ארצי 16%)45%: צ"בתחאחוז משתמשים 

 5: חברתי כלכלידרוג 

,  ריכוז עולים ומבוגרים, הגירה שלילית: 2007עד 
 .כלכלה עירונית אינה מפותחת דיה

 .הרבה תכנון ותחילת מימושים: בשנים האחרונות



 יתרונות הצפיפות בבת ים

צפיפות היא שם נרדף לעושר  . צפיפות איננה מילה גסה
קיום מגורים לצד תעסוקה  –העירוני ולאיכות חיים גבוהה 

,  במרחק הליכה כשהכלבעיקר בעיר קומפקטית , ופנאי
 .מהגבוהים במדינה צ"בתחוהשימוש 

 

יצירת הזדמנויות כלכליות וחברתיות 

מסחר  , תחבורה, נגישות גבוהה לשירותי ציבור
 ותעסוקה

הורדת רמת מינוע וזיהום אויר 

גיוון באוכלוסיות, מרקם עירוני מגוון ומעניין 

ניצול יעיל יותר של הקרקע 

חיזוק עסקים ומוקדי בילוי 

מכשיר להתחדשות ולטיפוח המרחב הציבורי 

 ר"המעהתרחבות העיר פנימה והחייאת 

 



 2035מתאר כוללנית בת ים 



 חזון -תכנית המתאר 

 עיר חדשנית

 אטרקטיבית, עיר מתפתחת

 עיר אינטנסיבית ונגישה  

עיר הטרוגנית וקהילתית  
 המספקת איכות חיים עירונית  

 רביירה חופית

 מוקד משיכה לתושבים ובאי המטרופולין  

,  נגישות, עירוב שימושים, סביבת חיים עירונית תוססת
 מערך פנאי ותעסוקה

מרחבים עירוניים  , תמהיל דיור, מגוון אוכלוסיות
מקור לגאווה ומשיכה  , שירותים קהילתיים,איכותיים 

 לאוכלוסיות ותיקות וחדשות

נכס  , חוף ים איכותי המהווה מוקד משיכה לאומי
 ציבורי ומוקד תיירות ופנאי

 תכנון גמיש ועדכני  



 יעדים וצפי מימושים –תכנית המתאר 

 סביבת מגורים איכותית –שכונות מובחנות אך מחוברות 
מענה מגוון לדיור בכל שכונה 
הגדלת הצפיפות 
הגדלת השטחים הפתוחים והבנויים לצורכי ציבור 
 צירי ומוקדי מסחר   –עיר חיה ותוססת 
עיר הולכי רגל ואופניים 
חיבור העיר והים 
 ר"והמעהתחדשות עירונית 
הגדלת עסקים ומסחר על מנת לאפשר חוסן כלכלי ועצמאות 



 יעדים וצפי מימושים –תכנית המתאר 

 יעד תעסוקה תעשייה מסחר ומלונאות
 

 ר מניב"מ 330,000-מצב קיים כ•
  2,915,000שטחים מניבים בהיקף של •

 ר"מ
צפי מימוש בפועל לשנת היעד  •

 ר"מ 1,375,000
 

 
 בינוי עירונייעד 
 

תוספת של  –ר בנוי "מ 9,537,000כ "סה•
 ר"מ 5,153,000

 ר מגורים"מ 6,624,000•
 ר מסחר ותעסוקה"מ 2,743,000•
 ר מלונאות"מ 170,000•
 

 ד "אוכלוסייה ויחיעד 
 

 תושבים 170,000-240,000•
 תושבים 40,000-80,000תוספת של •
:  24,000ד לשנת היעד עד "תוספת יח•

  18,000+ רובע חדש  6,000מהן 
 .התחדשות עירונית

 74,000מוצע + ד קיים "כ יח"סה•
 ד לדונם"יח 23צפיפות ממוצעת •



 תכנון מוטה תחבורה בת קיימא

 תחנות רכבת ישראל

 ל בביצוע"רק

 ל שלוחה"רק

 מהיר לעיר

 אופנידן



 ?אז מה בת ים מציעה

 :אלא להציע משהו אחר, לא מנסה להתחרות בתל אביב

איכות חיים עירונית 

עיר משפחתית 

עיר ים תיכונית היושבת על הים ומנצלת אותו 

שימוש יעיל ומושכל בשטחים הציבוריים הפתוחים והבנויים 

עיר שחיה את הרחוב והמרחבים הציבוריים ומשתמשת בהם באופן אינטנסיבי 

יצירת מפגשים וחיכוכים אקראיים ולא אקראיים היוצרים הזדמנויות. 

התחדשות עירונית. 

חיזוק התבנית ההיסטורית של שכונות בית וגן. 

מהביקושיםאשר יקלוט חלק , חלק מרצף הפיתוח של מטרופולין תל אביב  
 .העתידיים לדיור ותעסוקה

  להפחתת המינוע והזיהום העירוני צ"תחחיזוק. 

 שיטות חינוך חדשניות –חינוך ברמה גבוהה. 

  יצירת מערכת עירונית מגוונת הנותנת מענה בר קיימא לתושביה תוך התחזקות
 .חברתית וקהילתית בעיר

 



 תשריט –תכנית המתאר 

 שימושים מעורבים •
 קומות 50בינוי עד  -בכניסות מהאיילון •
 קומות 35בינוי עד  -בצירים הראשיים •
 .ללא הגבלה –ברובע העסקים •

 
 :הגדרת שימושי קרקע ראשיים

 

  מסחר ותעסוקה  , מגורים

 
  מגורים ומסחר

קומות לאורך הרחובות   13 – 11בינוי של 
 קומות 20-25-ועלייה נקודתית בגובה לכ

 אזור חוף הים
עליה נקודתית , קומות 8-11בינוי של 

 (מבנים 4-מוגבל ל) 20-25לגובה 

 מסחר ותיירות, מגורים



 חלוקת העיר לרבעים

  –צפי למימוש  24,000מתוך 

הנחה למימוש בפועל שיביא לתוספת של 

 ד"יח 21,450

 

 

 

 

 צפון מערב



 התחדשות עירונית 

 "  התחדשות וצמיחה מתמשכת של עירוניות אינטנסיבית ים תיכונית במיטבה"העל מטרת 

 

 והמטרופולינימקום להתחדשות עירונית בהתאם למיקומו במרחב העירוני בחירת ,
השפעתו על המרחב העירוני וכגורם מחולל להתחדשות הסביבה הקרובה והרחוקה  

 . יותר

 חברה  , (הרחבה ואטרקטיביות, השבחה)בראייה כוללת המשלבת בין מרחב התחדשות
 (.  התאמה לזמן בת ים ולחלון הזדמנויות)וזמן , (העצמה של קהילה וכלכלה)

 הזדקנות   –קהילתיות וחברתיות , שנה 70-הנובע מהיבט הפיזי של מבנים בני כצורך
 .  נמוךאקונומי -חינוך ותרבות ובמיוחד ברשות בעלת מעמד סוציו, האוכלוסייה

 ולהתפתחותהמחוללי שינוי כצורך חיוני והכרחי לעיר יצירת  . 

יצירת תמהיל דירות למשיכת אוכלוסייה מגוונת. 

 במבני ציבור לאור הגידול באוכלוסייה והתחדשות מוקדים עירוניים כמחוללים  גידול
 .  במרחב הציבורי

 העירמסחר ומלונאות למיצוב כלכלת , עסקים: בשטחים מניביםגידול . 



 התחדשות עירונית 

 פיזי של המרחב הציבורי ותפיסה של עירוניות אחרת תוך שימוש בקייםפיתוח ,
פיתוח השומר  . השבחתו ושימוש בכלים העומדים לרשות, שינויו, התחדשותו

פיתוח המשקף את ההוויה  , ומעצים את מאפייני המקום ונותן להם נראות וביטוי
 .  העירונית והזיכרון האורבני והקהילתי

 חברתי ותרבותי של העיר, מרקמי, ייחודה הנופיהבלטת. 

שיפור איכות חיים ועושר עירוני. 

שכונתית-הבלטת זהות מקומית  . 

 איכותי ואסתטי, הבינוי ומיצובו כמרחב העירוני אטרקטיבישיפוץ . 

 יישוםמהיר ובר תכנון  . 

 תוך שמירה על המרקםציפוף  . 

 דחיקת אוכלוסייה קיימתמניעת . 

 פיתוח כלכלי ושירותי ציבוריצירת  . 



 ארגז כלים

 מסמכי מדיניות ותכניות רובעים  . א

 תכנית כוללנית. ב

  38א "תמ, עיבוי, בינוי פינוי, תכניות פינוי בינוי –יוזמות עירוניות תכנוניות . ג
 ( הריסה ובניה, עיבוי)

 יצירת מנגנונים כלכליים  . ד

 שיתוף ציבור  . ה

 

תכניות מהוות מחוללי שינוי עירוני המשפיע על הסביבה הקרובה והרחוקה ועל 
שטחי ציבור  , או תעסוקה/יצירת שטחי מסחר ו, התחדשות עירונית, המרחב הציבורי

 .  מגוון אוכלוסיות, ד"תמהיל מגוון של יח, לרווחת התושבים פים"ושצ



 מחוללי שינוי  –אמצעים 

ציבורי ליצירת , מלונאות, מסחר, תעסוקה, מגורים –שימושים עירוב . א
 .  שעות ביממה 24מפרה ומקיים אותו , אינטנסיביות באופן שכל ייעוד ניזון מהשני

 . וצפיפות גבוההאינטנסיביות . ב

,  (וסביבהמענה עירוני ומחיות מקום נותנות )פונקציות ציבוריות  –משיכה מוקדי . ג
 מסחר ומלונאות לתושבים ולגורמי חוץ , תעסוקה

מגוון של מסחר , מלונאות פנאי, מלונאות עירונית –ד "מסחר ויח, מלונאותתמהיל . ד
 .  ד לאוכלוסיות שונות ליצירת הטרוגניות ולא הומוגניות של משפחות"יח, קמעוני

מאפייני  , הקטנת מינוע, נגישות, שינוי בצורת החיים –ליד מגורים תעסוקה . ה
 .  הייטקיתתעסוקה 

לאפשר מגורים לגורמים חיצוניים המגיעים לעסקים   –ליד תעסוקה מלונאות . ו
 .  למספר ימים

כדור  בחומרים למתן מענה להתחממות , שינוי בטכנולוגיות –בת קיימא בנייה . ז
, שימור מי נגר והחדרתו לקרקע, אי החום העירוני, הצללה, ניצול אנרגיה, הארץ

 ' פחמן וכו–הקטנת זיהום אוויר , טיפול בפסולת

,  דירות להשכרה, חניות להשכרה: לדוגמא –כלכליים לתחזוקת המבנה משאבים . ח
כספיים כאבן שואבת  ומקורות מסחר להשכרה אשר יהוו רווח כלכלי לדיירים 

 .גבוהים ובעירוב שימושים, לתחזוקת מבנים מורכבים



 מחוללי שינוי  –אמצעים 

רוח הזמן והביקוש וזאת  , שימושים שונים בשטחים לפי המצב הכלכלי –גמישות . ט
 . לעשות שימוש אחר עית"תבואפשרות הסבה בדרך של 

, רצף, אינטנסיביות, חתך רחוב –עירוני בהיבטי עירוניות  –סביבתי תכנון . י
, תאורה סולארית –תשתיות , חומרים בני קיימא בבניין ובמרחב  הציבורי, הצללה

,  מנהרות לתשתיות המאפשר גישה חופשית לטיפול במערכות, פינאומטיפינוי אשפה 
 .  שילוט מבוקר

הקטנת  )שימוש רחב בתחבורה ציבורית  –הקטנת מינוע וחניה , תנועהמיתון . יא
 ( הזיהום העירוני

 .  מבני ציבור, תרבות, סביבה, חינוך, חברה, קהילה. יב



 מנגנונים כלכליים 

 למימון תחזוקה ארוכת טווח של בנייה גבוההקרן . 1

או  /הוראות בתכניות לפינוי בינוי המחייבות הקצאה של שטחים מניבים והטמעת  -
 .  הפקדה לקרן תחזוקה שיאפשרו תחזוקה ראויה של המבנים לטווח הארוך

 . עלות תחזוקה עבור דיירים ממשיכים בפינוי בינויסבסוד . 2

 .  נהנים מסבסוד בעלות התחזוקה בבניין החדש" דיירים ממשיכים"שנים  4במשך  -

הפער בין גודל הדירה  על הנחה בארנונה לדיירים ממשיכים בפינוי ובינוי מתן . 3
 .  הישנה לבין גודל הדירה החדשה

 



 התחדשות עירונית באזור העסקים

מוסדות ציבור , מלונאות עירונית, משרדים, עסקים, מסחר –כוללת עירוב שימושים התחדשות 
 .  ומגורים

 אתגרים 

ים להגדלת הכנסות ומיצוב כלכלת העיר והתחדשות עירונית בהיבטים  -משיכת עסקים לעיר בת
 . תנועתיים ותשתיות, סביבתיים, פיזיים, קהילתיים, חברתיים

 

 אמצעים 

 (.  בצמתים ועורקים ראשיים, דונם 10מעל גדולים במגרשים ) 800%-600%-זכויות בנייה להגדלת . א

 –למימוש תמריצים . ב

עסקים במימוש עד   50%, מגורים 50%עירוב שימושים ביחס של : הראשוןבשלב  
 .  ר עסקים ראשונים"מ 300,000 

 .  מגורים 40%-25%חלוקה למתחמים הכוללים : השניבשלב  

 :  תחבורתיים. ג

על מנת לאפשר זרימה תנועתית חופשית אל  431כביש , 20גבוהה לכביש קישוריות . 1 
 .  ומהמתחם החוצההמתחם  

 . תחבורה ציבורית לרבות קו הרכבת הקלהחיזוק . 2 

 .  רחובות שתי וערב בכל המתחםיצירת . 3 



 התחדשות עירונית באזור העסקים

 (המשך)אמצעים 

,  אזורי שהייה, רחובות רחבים ומוצלים –מרחבים עירוניים ציבוריים איכותיים יצירת . ד
חניות ונתיבי , עצים ותשתיות קבועים)לפי מימוש התכנית משתנה חתך רחוב , מסלולי אופניים

 (  תנועה משתנה

 .  תרבותיים ומוקדי פעולה, של מוסדות ציבור כמחוללים סביבתייםקמפוסים . ה

 .  אסטרטגית המאפשרת תכניות בניין עיר נקודתיותתכנית . ו

 .  הקוממיות מעורק תנועה ראשי לרחוב עירוני מבונה לרבות עירוב שימושים' רחשינוי . ז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הדגמת חתך רחוב משתנה                              



 ?למה

 ופנאי בכל שעות היממהפעילות תרבות חיים עירוניים לרבות לאפשר . א

 יכולת כלכלית למסחר בכל שעות היממה  לאפשר . ב

,  ועסקים במקום אחד יאפשר מקומות תעסוקה נגישים לתושבי העירמגורים . ג
 ואיכות חיים טובה יותר ניידות ברכב הפחתת 

אופניים  , חניונים תת קרקעיים להגדלת השימוש בתחבורה ציבוריתהקטנת . ד
 והליכה רגלית  

 חיץ עירוני וחיבור שכונות מגורים מצד מזרח ומצד מערב של העיר  ביטול . ה

 

 הישגים  

 תעשייה קיימים שונו למסחר  מבני . א

 תכניות נקודתיות בשלבים שונים   40-כ. ב

 עסקים ר "מ 238,000קיבלו תוקף , ר עסקים"מ 386,000בוועדה המחוזית  אושרו . ג

 

  

 התחדשות עירונית באזור העסקים



 תכנון אזור העסקים ורחובות בעירוב שימושים. 1

שכונות מגורים ועל ציר הרכבת  בין : מיקום1.
 הקו האדום ממזרח –הקלה 

  1.1מרחק של )ממזרח  20סמיכות לכביש 2.
ובטווח קצר , 1כביש , 431כביש , (מ"ק

 .ג"לנתב
ומהווה   ע"אזהרחוב הקוממיות חוצה את 3.

רחוב עירוני ראשי המקשר בין נתיבי איילון  
לחוף הים  , ותחנת רכבת ישראל ממזרח

 . ממערב



 תכנון אזור העסקים ורחובות בעירוב שימושים. 1

 ר"מ מליון 2.5 -של כהיקף 1.
תכנון , שילוב מגורים ועסקים: עקרונות מרכזיים2.

,  תוספת זכויות למקדימים –חדשני ויצירתי 
,  שדרוג מערך השטחים הציבוריים ורשת הדרכים

 . ללא מגבלות גובה
חלוקה למתחמים בעלי אפיון שונה מההיבט של  3.

 .עוצמות הבנייה ותמהיל המגורים
 . התייחסות לשלביות מימוש4.

 א

 ב

 ג

 ד

 חלוקה לארבעה מתחמים

 –בנייה  % מתחם
 זכויות מוקנות 

 סל זכויות מתחמי תמהיל מגורים

 ר"מ

 194,100 -כ 30% 330% א

 154,000 -כ 30% 330% ב

 196,500 -כ 40% 250% ג

 60,500 -כ 40% 250% ד

ד  "יח שלב

 מצטבר

ר מסחר "מ

ותעסוקה  

 מצטבר

 מהות

תקן  , תמהיל מגורים מוגדל 300,000 1,500 התנעה

חתך רחוב דו , גבוה חניה יותר

 סטרי עם חניות ניצבות

   900,000 3,500 התבססות

תקן , (אם בכלל)ד "יח מעט 1,800,000 5,000 יציבות

חתכי רחוב , חניה מופחת מאוד

 מוטי הולכי רגל



בנימיני 528/בי  

16החרושת  532/בי  

מתחם ניסנבוים  490/בי  

בת ימון 539/בי  

יקואל 534/בי  

50אורט ישראל  537/בי  

29האורגים  533/בי  

27האורגים  546/בי   

סיטי סנטר 554/בי  

מגרש אמד 434/בי  

קחטן  569/בי  

בניין העירייה 520/בי  

צ"מע 595/בי  

מתחם נגרין 559/בי  

6הבורסקאי  590/בי  

מתחם החרושת 598/בי  

 תכניות נקודתיות ברובע העסקים

יוספטל 610/בי  

4הבורסקאי  641/בי  

'מתחם ב 520/בי  

43העבודה  627/בי  

דפוס מעריב 609/בי  

 אושרו למתן תוקף/ מאושרות 

 אושרו להפקדה בוועדה המחוזית  / מופקדות 

 הומלצו להפקדה בוועדה המקומית

 תכניות בעבודה

 

2-8הפלדה  619/בי  

מגרשי המלאכה 631/בי  

מגרשי המלאכה 631/בי  

6650/בי  

9הסוללים  639/בי  

 640/בי

מגדלי 

 מנחם בגין

בזק קינמון 669/בי  

 637/בי

 אורט ישראל

מתחם קסטרו 647/בי  

אביסרור - 697/בי  

 744/בי

16הפלדה   

 750/בי

7החרושת   

1האורגים  650/בי  

 תכניות 32כ "סה 

 10  (בבנייה 1)תכניות מאושרות 

 4 במחוזיתאושרו להפקדה /תכניות מופקדות 

 18   בהכנה 

 

ר מסחר  "מ
 ותעסוקה

 סטטוס ד"יח

 מאושרות 1,500 -כ 238,000 -כ

 עם/מופקדות 895 -כ 148,000 -כ
 החלטת הפקדה

 כ"סה 2,395 -כ 386,000 -כ



 מגורים, תעסוקה, פרויקטים משולבים מסחר: רובע העסקים

 UPמתחם  490/בי: פרויקט בביצוע
 אדריכליםמור סיוון  יסקי: הדמיה
 ד"יח 275: מגורים

 ר שירות"מ 17,000+ ר עיקרי "מ 20,346: מסחר ותעסוקה



 תכניות התחדשות עירונית . 1

תכניות פינוי בינוי בשלבי תכנון  80-כ
 :שונים
35  לפני קליטה רשמית  )בתכנון

 (בוועדה המקומית
24 בטיפול בוועדה המקומית 
4   בהשלמות תנאי סף בוועדה

 המחוזית
4  דיון חוזר  / ממתינות לדיון

 בוועדה המחוזית
1   לפני הפקדה 
5   ממתינות לדיון בהתנגדויות

,  יוספטל, שער העיר, בילו)
 (מצדה, הבנים

1  (השבטים)אושרה למתן תוקף 
5  יצחק שדה, בר אילן)מאושרות  ,

 (כצנלסון, הגיבורים, 2רוטשילד 
 

38 א"לתמהיתרים  70 -כ 
38 א"לתמבקשות להיתרי בניה  152 -כ 
 



 תכניות התחדשות עירונית  . 2

 38 א"לתמ 23תכניות מסעיף: 
 

 תכנית מהות

עליהם חלה , חיזוק מבנים קיימים
 בפני רעידות אדמה   38א "תמ

 538/בי

הגדלת צפיפות בבניה חדשה לפי  
 ושינוי בהוראות בינוי 38א "תמ

502-0216473 
 מק/580/בי

שיפור הישימות והכדאיות של . 1
י "בהריסה ובניה ע 38א "מימוש תמ

 .שינוי קווי הבניין
שיפור הישימות והכדאיות של . 2

בחיזוק ועיבוי מבנים קיימים   38א "תמ
י שינוי קווי בניין ושינוי הוראות  "ע

,  בינוי ומספר הקומות המותרות לבניה
כך שתתאפשר גמישות בניוד שטחים  

 .בין קומה לקומה

502-0413625 
 מק/ 1/580/בי

 

א "שיפור הישימות והכדאיות של תמ
י שינוי קווי בניין  "בהריסה ובניה ע 38

ושינוי הוראות בינוי ומספר הקומות  
 .המותרות לבניה

 

502-0586719 
 מק/2/580/בי

עדכון תמריצים והנחיות לפרויקטים  
של התחדשות עירונית לפי אזורים  

קווי  , תוספת זכויות –ומתחמים בעיר 
 . בניין וכדומה

 1/538/בי



 תכניות התחדשות עירונית  . 3

תכניות התחדשות   ד שאושרו"תוספת יח מתוכן בהתחדשות באחוזים הערות
 שאושרו

 שנים

-2013 0  1,781 0 0% שכונה חדשה
2014 

96% 708 735 6 2015 

96% 651 679 5 2016 

78% 730 931 7 2017 

90% 2,784 3,088 10 2018 
 צפי

 580+  538 – 23. לא כולל תכניות לפי ס* 



 מלאי תכנוני   –שטחי מסחר ותעסוקה 

 מאושרותתכניות  20תמהיל שימושים ב 

 ר לתעסוקה"מ

 ר למסחר"מ

 ר למלונאות"מ

 ר למגורים  "מ

ר לשימושים מניבים"מ 315,000ו  ד"יח 9,600כ כ "סה    



 מלאי תכנוני   –שטחי מסחר ותעסוקה 

 תכניות לקראת אישור 10שימושים ב 

 ר לתעסוקה"מ

 ר למסחר"מ

 ר למלונאות"מ

 ר למגורים  "מ

ר לשימושים מניבים"מ 270,000ו  ד"יח 3,300כ כ "סה    



 רובע פארק הים

 א
 410/בי 450/בי 450/4/בי 600/בי

5,000  
 ד"יח

1,482  
 ד"יח

4,028  
 ד"יח

 מגורים

1,668,150  

עיקרי  

667,260  
 שרות

19,000  
 עיקרי

4,500  

עיקרי  

14,000  
 שרות

/  עסקים 
 מסחר

48,202  

עיקרי  

21,690  
 שרות

85,865  

עיקרי  

27,440  
 שרות

102,400  

עיקרי  

15,400  
 שרות

 מלונאות

93,840  

 ר"מ
137,267  

 ר"מ
 פ"שצ



 

 (  ד בהקמה"יח 1000)ד "יח 6,500• 

 ר משרדים ומסחר"מ 2,000,000• 

מעונות  –פרויקטים של דיור מוזל  3• 
דיור בר השגה לצעירים ודיור  , סטודנטים

 מוגן לאזרחים ותיקים 

בתי   7-בקו החוף ו, בהקמה, בתי מלון 3• 
 מלון עתידיים 

 טבע חופי ופארק טבע עירוני  פארק • 

 מוסד אקדמי• 

 רובע פארק הים



שינוי רחוב הקוממיות מעורק תנועה •
ראשי לרחוב עירוני ראשי ומבונה 

, מסחר: לרבות עירוב שימושים
מלונאות  , עסקים, משרדים
 . ומגורים

המקשר בין נתיבי איילון  רחוב •
לחוף  , ותחנת רכבת ישראל ממזרח

הים במערב ומהווה כניסה ראשית 
 .עירונית לרבות הולכי רגל ואופניים

 

 

 

 

 

 

 
 

 'גוטמן אסיף  אדר: הדמיה רחוב הקוממיות

 

 רובע פארק הים



 בוטינסקי'ז-תכניות מאושרות הרצל 549/בי+  548/בי

 מוצע מאושר

 330 95 ד"יח

 27,722 8,637 מגורים

 6,310 0 מסחר

 2,220 0 ציבורי

 6,290 0 תעסוקה

 בשתי התכניות יחד* 

 549/בי 548/בי

 צפור אדריכלים: עות"התבעורכי 



 בוטינסקי'ז-תכניות מאושרות הרצל 549/בי+  548/בי

 מוצע מאושר

 330 95 ד"יח

 27,722 8,637 מגורים

 6,310 0 מסחר

 2,220 0 ציבורי

 6,290 0 תעסוקה

 בשתי התכניות יחד* 

 549/בי 548/בי

 צפור אדריכלים: עות"התבעורכי 



 בוטינסקי'ז-תכניות מאושרות הרצל 549/בי+  548/בי

 מוצע מאושר

 330 95 ד"יח

 27,722 8,637 מגורים

 6,310 0 מסחר

 2,220 0 ציבורי

 6,290 0 תעסוקה

 בשתי התכניות יחד* 



 (2018אושרה )השבטים התחדשות עירונית מתחם  -518/בי

 מצב מוצע

 מצב מאושר

 מוצע מאושר

 744 144 ד"יח

 82,368 23,664 מגורים

 1,630 200 מסחר

 3,790 1,050 ציבורי

 3,140 0 תעסוקה

 מצב מוצע

 גיורא גור אדריכלים: ע"עורכי התב



 (2018אושרה )השבטים התחדשות עירונית מתחם  -518/בי

 תכנית בינוי



 ופינוי בינוי( הריסה ובניה) 38א "תכנית המשלבת תמ – 7-9העצמאות  711/תכנית בי

 מצב מאושר מיקום התכנית

 מצב מוצע

 מוצע מאושר

 97 28 ד"יח

 226 0 מסחר

 גל מרום אדריכלים: ע"עורכי התב



 חזית לרחוב העצמאות –בינוי  קומת קרקע –בינוי 

 ופינוי בינוי( הריסה ובניה) 38א "תכנית המשלבת תמ – 7-9העצמאות  711/תכנית בי

 גל מרום אדריכלים: ע"עורכי התב



 (2016אושרה ) 2רוטשילד 1/474/בי

                           תשריט מצב מאושר                                                               תשריט מצב מוצע                                  

 מוצע מאושר

 104 24 ד"יח

 11,648 1,412 מגורים

מבני  

 ציבור

269.5 816 

 200 - מסחר

חדרי  

 מלון

- 2,150 
 אדריכלים השמשוני: ע"עורכי התב



 (2016אושרה ) 2רוטשילד 1/474/בי

 בינוי



 מוצע מאושר

 875 168 ד"יח

 90,633 16,488 מגורים

מבני 
 ציבור

2,896 12,200 

 מצב מאושר ומוצע

 (2017אושרה להפקדה )מתחם דליה  -571/בי

 ישר אדריכלים: ע"עורכי התב



 מוצע מאושר

 875 168 ד"יח

 90,633 16,488 מגורים

מבני 
 ציבור

2,896 12,200 

 בינוי מוצע

 (2017אושרה להפקדה )דליה מתחם  -571/בי



 מוצע מאושר

 1,972 424 ד"יח

 212,403 46,640 מגורים

מבני  

 ציבור

1,500 52,511 

מסחר  

 ותעסוקה

400 17,500 

 מצב מאושר ומוצע

 (2017אושרה להפקדה )לוי מתחם הרב  -535/בי

 צפור אדריכלים: ע"עורכי התב



 בינוי מוצע

 (2017אושרה להפקדה )לוי מתחם הרב  -535/בי

 מוצע מאושר

 1,972 424 ד"יח

 212,403 46,640 מגורים

מבני  

 ציבור

1,500 52,511 

מסחר  

 ותעסוקה

400 17,500 



 מצב מאושר ומוצע

 (2017בהפקדה דצמבר )איילון -יוספטלפינוי בינוי  -543/בי

 כנף פרנס אדריכלים: ע"עורכי התב

 מוצע מאושר

 324 112 ד"יח

 35,250 8,960 מגורים

מבני  

 ציבור

1,200 1,200 

 

מסחר  

 ותעסוקה

312 19,150 

 

 15,000 0 מלונאות



 מוצע מאושר

 324 112 ד"יח

 35,250 8,960 מגורים

מבני  

 ציבור

1,200 1,200 

 

מסחר  

 ותעסוקה

312 19,150 

 

 15,000 0 מלונאות

 מצב מאושר ומוצע

 (2017בהפקדה דצמבר )איילון -יוספטלפינוי בינוי  -543/בי



 (2017אושרה למתן תוקף )יוספטל ציר  -496/בי

 מצב מאושר

 מצב מוצע

 מוצע מאושר

 1,670 748 ד"יח

 238,950 53,115 מגורים

 8,920 1,593 מבני ציבור

 7,050 317.8 מסחר

 27,180 - תעסוקה

 אדריכלים השמשוני: ע"עורכי התב



 (2017אושרה למתן תוקף )יוספטל ציר  -496/בי

 בינוי



לטובת בית קברות המשרת את  10%העיר בת ים תרמה משטחה  –קברות בית . א
רחוב עירוני )מיקום בית הקברות הוא על רחוב הקוממיות . הערים חולון ובת ים

 .  ונתיבי איילון בכניסה הראשית לעיר( ראשי

 -של העיר חולון בצד המערבי של נתיבי איילון על צומת משמעותית שטחים . ב
העצמה בבינוי מתחם העסקים להגדלת הכנסות העיר  מונע , לעירקוממיות ובכניסה 

 . ומהווה תחרות קשה למתחם העסקים של בת ים

 . י ועדה מחוזית אחרת"אישור ע –צ "של ראשל 1000-המתחם . ג

'  עסקים מעל נתיבי איילון ובית הקברות בצמידות לנתיבי איילון ורחהקמת . ד
 . קוממיות באופן שתיווצר דופן המשכית לרחוב

 

 חסמים להתפתחות כלכלית  



א לבת ים על מנת להוות מוקד והתפתחות לעסקים  "העברת משרדי ממשלה מת. ה
 .  נוספים

 . קיצור הליכי אישור תכניות ומימושן. ו

שקיפות והסרת חסמים באמצעות המנהלת  , יזם לקידום -תושבים–קשר רשות . ז
 .להתחדשות עירונית

 יצירת כלים ועקרונות לקידום התחדשות עירונית  . ח

יצירת גמישות לטווח של שנים על מנת להתניע הליכי   –מדיניות בנייה לגובה . ט
 התחדשות

 מטרות חברתיות בהתחדשות לרבות דיור מיוחד  קידום . י

רוח הזמן  , שימושים שונים בשטחים לפי המצב הכלכלי –תכנונית גמישות . יא
 לעשות שימוש אחר  עית"תבוהביקוש וזאת בדרך של הסבה ואפשרות 

 ליצירת משאבים כלכליים בתכניות על מנת לאפשר תחזוקת מבנים חקיקה . יב

 

 חסמים להתפתחות כלכלית  



 !תודה


